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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Inge Kjær

lørdag den 29. august kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen bliver åbnet af medlem af Kultur- og

Demokratiudvalget i Næstved Per Sørensen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2020

29.08 - 27.09
01.09

15.09

03.10 - 08.11
06.10

21.10
14.11 - 13.12

Inge Kjær
Koncert, Tobias van der Pals og Thomas Agergaard spil ler
Bach, Kunstforeningens lokaler, kl. 19
Koncert, Thomas Hass, Thomas Agergaard, Jesper Thorn og
Lisbeth Diers spil ler jazz, Kunstforeningens lokaler, kl. 19
Ingrid Bugge
"Oliventræet og Ingrid Bugges forunderl ige verden", foredrag
med Vigga Bro i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole,
Kunstforeningens lokaler, kl. 19
Generalforsamling, Musikstalden, Grønnegade, kl. 19.00
Eckhardt Johnsen

Udstill ingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 14 C, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 13-16, torsdag-søndag 12-17, øvrige dage lukket
Bank: Spar Nord, konto nr. 9819 4577485637 Næstved Kunstforening er grundlagt
25/10 1932 www.naestvedkunstforening.dk Formand: Lis Hansen
tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 55 56 41 72 Ansvarshav. red.:
Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Sangil l Grafisk



Inge Kjær

Udsti l l ingen vil i hovedsagen rumme værker fra de seneste års arbejde –
malerier, tegninger, og krukker støbt i aske. Desuden udsti l les enkelte værker
ti lbage fra 2009-2011, hvor Inge Kjær i en periode udelukkende arbejdede med
aske. Inge Kjær fortæller selv om sine bil leder:

”Min dybest l iggende interesse igennem alle de år, jeg har arbejdet med bil le-
der, har været en optagethed af l iv og vækst på et helt tidl igt og grundlæggen-
de niveau. Der er for mig at se en direkte forbindelse mellem mit arbejde nu og
de bil leder og skulpturer, jeg i 2009-2011 lavede udelukkende af aske, som jeg
selv fremsti l lede ved at brænde forskell igt organisk materiale, og med de
farvetoner, jeg på den måde kunne frembringe.

Dengang var jeg optaget af destruktionen og det at nedbryde ti l grundbestand-
dele, ti l den rene, nærmest mineralske natur fra jordens ti lbl ivelse. De bil leder,
jeg malede, henviste alle ti l stærke naturkræfter i deres rå, oprindelige former,
også de destruktive. Det, der optog mig, var ikke destruktionen i sig selv, men
det forhold, at undergang og nyt l ivs opståen var en evigt vedvarende proces
siden verdens ti lbl ivelse, og udtryk for l ivskraften på et meget basalt niveau.

Asken og det at brænde forskell ige materialer ned ti l grunden spil ler stadig en
afgørende rolle i mit arbejde, men asken står ikke alene, den ledsages nu af
farvepigment. Når jeg ser på de bil leder, jeg laver nu, bl iver det tydeligt for mig,
at den livskraft, der i form af nedbrydning, destruktion, kom til udtryk i mine
bil leder i 2009-2011, nu viser sig i sit skabende aspekt. Det er som en ny
begyndelse, den kraft ud, fra hvilken gnisten ti l nyt l iv, ny vækst, fremspringer.



Amatørudstil l ing 2021

Som allerede udmeldt er emnet for næste års amatørudsti l l ing, som finder
sted fra den 9. januar ti l den 14. februar 2021:

Fællesskab – Ensomhed

Vi vender ti lbage med detaljer om tilmelding senere.

Mine bil leder på denne udsti l l ing handler om vækst og vækstformer på et helt
basalt, stofl igt plan. De handler om former, der opfyldes, brydes og vokser ud
over sig selv, formerer sig, søger at forbinde sig med andet, om overflader,
som gennembrydes, gennemtrænges, og om, hvordan noget
gennemstrømmes af andet.

Det er vækstformerne i sig selv, måden, stof strukturerer sig på, der optager
mig. I mit arbejde udfolder disse processer sig på papir, men pigment og papir
er bare et materiale. De vækstformer, der kommer ti l udtryk på mit papir,
henviser også ti l måden, blod gennemstrømmer væv på, de årer, der
gennemstrømmer et blad, de veje, ad hvilke træet trækker væden op i sig på,
den måde, hvorpå myceliet vokser i jorden.

Det er ukueligheden i naturen, l ivskraften i sig selv, der er stor for mig. Jeg er
dybt berørt af denne ukuelighed, og bil lederne er lavet i ydmyghed og respekt
for det l iv og den kraft – fra mig som et l i l le menneske i denne store verden.”

Læs mere på: www. inge-kjaer.dk



I forbindelse med Kunstforeningens udsti l l inger i efteråret ti lbyder vi skoleforløb
i samarbejde med kunstnere. Næstved Kommune har gennem ”Mærk Næst-
ved” givet ti lskud, så to klasser per udsti l l ing kan deltage uden omkostninger.
Forløbene er allerede aftalt med lærerne, og der er venteliste ti l foråret.

Formålet med forløbene er at give flere børn oplevelser med kunst, både med
at se og at skabe selv. Desuden vil vi udbrede kendskabet ti l Næstved Kunst-
forening, ved at børn og voksne kommer på besøg og oplever en fernisering ti l
sidst i forløbene.

Skoleforløb med Næstved Kunstforening, efterår 2020

Inspiration og malearbejde med eleverne
Maleri/collage med underviseren
Fernisering med forældre
– formidl ing ved eleverne

Forløbenes tidsramme:

2,5 time i Kunstforeningen:
1,5 time på skolen:
1 time i Kunstforeningen:

Morten Modin er uddannet på Kunstakademiet 2008-2014 og har sagt ja ti l at
være underviser ved Inge Kjærs udsti l l ing.

I relation ti l bi l ledkunstner Inge Kjærs værker skal der eksperimenteres med
forskell ige male- og tegneteknikker. Herunder arbejdes der vådt i vådt, hvor der
skabes abstrakte former og ridses i papiret med oliekridt, og hvor papirets
takti l itet undersøges. Til slut vælger eleverne en af teknikkerne at arbejde
videre med.

Inge Kjær (v. Morten Modin), 29/8 - 27/9



Den ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt i apri l , forventer
vi at afholde den 21. oktober 2020, kl. 19, i Musikstalden, Grønnegade,
Næstved.

Nærmere information vil følge.

Generalforsamling 2020

Søren Martinsen, som skal undervise ved Ingrid Bugge- og Eckhardt Johnsen-
udsti l l ingerne, har tidl igere undervist på flere af vores skoleforløb og har
desuden udsti l let i Kunstforeningen.

Ingrid Bugge er en fotokunstner, der bruger kroppe i bevægelse som motiv i
sine værker. Ofte er hendes fotografier af f.eks. balletdansere i store kostumer,
der er fanget i en bevægelse, i et abstrakt, mystisk "rum".

Eleverne skal lave en fotocollage, som tager udgangspunkt i deres egne foto-
grafier med mobiltelefon. Eleverne skal have lagner, kulørte gevandter og
lignende med, og nogle kan fotografere hinanden i dansende udfoldelse, mens
andre kan arbejde med et flot vådt i vådt-baggrundsbil lede. Fotografierne
fremkaldes, så eleverne i næste undervisningsgang kan klippe dem ud og
montere dem på baggrunden som et eventyrl igt dansebil lede.

Ingrid Bugge (v. Søren Martinsen), 3/10 - 8/11

Eckhardt Johnsen (1911-1955) var en landskabsmaler, og hans klare farver og
naivistiske sti l vi l nemt lade sig overføre ti l at opbygge landskabsmalerier med
eleverne, hvor vi fokuserer på lag på lag-teknik. Denne gang skal malerierne
være i store størrelser; der bruges store pensler og papirer på 125 x 150 cm.

Søren vil fortælle om kunsten på udsti l l ingen og sti l ler børnene en kreativ
maleopgave med udgangspunkt i udsti l l ingen. Her er nøgleordene tema og
bil ledfortæll inger, maleteknik, farvelære, perspektiv, opbygning af bil lede og
komposition og ikke mindst samarbejde, da opgaven typisk skal løses i små
grupper.

Eckhardt Johnsen (v. Søren Martinsen), 14/11 - 13/12



Jazzmusik

med

Thomas Hass på tenorsaxofon
Thomas Agergaard på tenor- og sopransaxofon

Jesper Thorn på kontrabas
Lisbeth Diers på trommer

Entré 50 kr. incl. vin, kaffe og kage

Tirsdag den 15. september kl. 19

Koncerter i Kunstforeningen

Tirsdag den 1. september kl. 19

Barokmusik af Johann Sebastian Bach

med

Tobias van der Pals på cello
Thomas Agergaard på tenorsaxofon

Entré 50 kr. incl. vin, kaffe og kage

Tilmelding ti l kasserer@naestvedkunstforening.dk og indbetaling af 50 kr.
på MobilePay 91617 eller konto 9819 4577468295 senest den 29. august.






